TEMPORADA 2022

25, 26 e 27/AGO
OSESP
CORO DA OSESP
CORO ACADÊMICO DA OSESP
MARIN ALSOP regente
JOSÉ STANECK harmônica

25/AGO quinta 20H30
26/AGO sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO
27/AGO sábado 16H30
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO – OSESP
CORO DA OSESP
CORO ACADÊMICO DA OSESP
MARIN ALSOP REGENTE
JOSÉ STANECK HARMÔNICA

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV (1844–1908)
Sheherazade, Op. 35 (1888)
1. THE SEA AND SINBAD'S SHIP [O MAR E O NAVIO DE SIMBAD]
2. THE LEGEND OF THE KALENDAR PRINCE [A HISTÓRIA DO
PRÍNCIPE KALENDER]
3. THE YOUNG PRINCE AND THE YOUNG PRINCESS [O JOVEM PRÍNCIPE
E A JOVEM PRINCESA]
4. FESTIVAL AT BAGHDAD. THE SEA. SHIP BREAKS AGAINST A CLIFF
SURMOUNTED BY A BRONZE HORSEMAN [FESTA EM BAGDÁ. O MAR.
NAUFRÁGIO DO NAVIO NO ROCHEDO ENCIMADO POR UM CAVALEIRO
DE BRONZE]
42 MIN
/INTERVALO 20 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959)
Bachianas Brasileiras nº 4: Prelúdio (1941)
4 MIN

Concerto para Harmônica e Orquestra (1955–6)
1. ALLEGRO MODERATO
2. ANDANTE
3. ALLEGRO
19 MIN

Choros nº 10 – Rasga o Coração (1926)
13 MIN

Este mesmo programa será apresentado pela Osesp em 14/OUT,
em sua estreia no Carnegie Hall. O concerto faz parte da
temporada oficial do teatro, dentro da série International Festival
of Orchestras III, que também conta com as Filarmônicas de
Berlim e Viena.

RIMSKY-KORSAKOV
Sheherazade, Op. 35

Em 1864, um jovem suboficial da marinha russa participava de uma viagem de formação ao redor do mundo, quando seu navio sofreu avarias no Atlântico Sul. A embarcação
foi levada ao Rio de Janeiro para os reparos necessários, e a
tripulação aproveitou os meses de descanso para conhecer
melhor a chamada “cidade maravilhosa”. Em suas memórias,
Nikolai Rimsky-Korsakov, recorda o fascínio pelos inesperados sons e cores das paisagens brasileiras: “O novo mundo, o
Hemisfério Sul, um verão tropical em junho! Tudo era diferente, nada comparável ao que tínhamos na Rússia!”.1
Anos depois, o jovem russo trocou a marinha pela música,
mas a atração romântica por paisagens pitorescas e pela
sensualidade exótica permaneceu um dos traços marcantes de suas obras, como podemos ouvir no poema sinfônico Sheherazade, composto em 1888 sobre episódios do
Livro das Mil e uma Noites. A primeira edição da obra resumia a sua inspiração literária: “O sultão Shariar, convencido da infidelidade de todas as mulheres, jurou matar cada
uma de suas esposas após a noite de núpcias. Mas a sultana Sheherazade salvou sua própria vida ao distraí-lo com
as histórias que contou durante mil e uma noites. O sultão,
conquistado pela curiosidade, adiava a cada dia a execução
de sua esposa até, finalmente, abandonar sua intenção sanguinária. Muitas maravilhas foram narradas a Shariar por
Sheherazade. Para suas histórias, a sultana emprestou os
versos de poetas e as palavras dos cantos populares, elaborando assim contos e aventuras.
A contraposição inicial e a reconciliação final entre elementos masculinos e femininos configuram a diversidade de episódios da obra. Nos primeiros compassos, os metais apresentam abruptamente o tema de Shariar, em tom marcial
e incisivo. Após uma breve transição, o violino solista expõe
o famoso tema de Sheherazade: uma longa frase em modo
dórico, que evoca passagens típicas do sistema musical árabe. O final desse belo tema, uma cadência que sobe em espiral até se perder numa longa nota sustentada ad libitum, soa
como um longo suspiro de anseio (sem dúvida também para
o solista, que deve aqui demonstrar todo o seu virtuosismo),
mas também funciona como moldura posterior para os diversos episódios dos quatro movimentos.
A intenção de Rimsky-Korsakov, ao retomar constantemente os temas de forma variada, era escapar ao constrangimento do programa, obtendo uma unidade puramente
musical da forma de sua composição: “esses motivos principais se espalham por todos os movimentos da suíte, alternando-se e mesclando-se entre si. Como aparecem a
cada vez sob diferentes luzes, revelando a cada momento
traços diversos e expressando diferentes estados de alma,
os mesmos motivos e temas correspondem, em cada aparição, a diferentes imagens, ações e quadros”, formando o
que o compositor chamou de “caleidoscópio de imagens de
contos de fada e cenários de caráter oriental”.2
Na música, esse caleidoscópio adquire forma nas oscilações
entre calmaria e tempestade, amor e ódio, vida e morte:
contrastes sinfônicos desenvolvidos em sequências que se
intensificam progressivamente, com modulações harmônicas e enorme riqueza rítmica, até o clímax final e a coda
lírica, que dissipa a tensão e anuncia o reconciliador retorno
do belo tema amoroso de Sheherazade.
Esse Oriente imaginado por um romântico russo, consciente de que as habituais percepções europeias também
o viam como um Outro exótico, ganha ainda mais profundidade quando lembramos que, na literatura ou na música,
Sheherazade nos fascina tanto porque, como lembra Jorge
Luis Borges, ela nos conta a nossa própria história.3
J O RGE D E A L M EI DA
Doutor em Filosofia e professor de
Teoria Literária e Literatura Comparada
na Universidade de São Paulo.

—
1 Rimsky-Korsakov, Nicolai. My Musical Life. Nova York: Knopf, 1942, p.47.
2 Ibid. pp. 247-248.
3 Borges, Jorge Luis. “Metáforas de Las Mil y una Noches”. Obras Completas III.
Barcelona: Emecé, 1989, pp. 169-170.

VILLA-LOBOS

Bachianas Brasileiras nº 4: Prelúdio
Concerto para Harmônica e Orquestra
Choros nº 10 – Rasga o Coração

No ano em que comemoramos o centenário da Semana
de Arte Moderna de 1922, nada mais justo do que homenagear o compositor Heitor Villa-Lobos, o jovem carioca que
chocou a plateia paulistana com sua música escandalosamente “futurista” e, ao mesmo tempo, reconhecidamente
brasileira. A distância histórica nos permite perceber que a
complexidade de sua vasta obra (resultado de uma prolixidade louvada por alguns como fruto da abundância tropical,
mas criticada por outros como sinal de desleixo apressado)
nascia da incansável busca por novas formas de expressão,
capazes de preencher com melodias, harmonias e ritmos
surpreendentes as distâncias entre a Europa e o Brasil, o
erudito e o popular, a cidade e a floresta, o nacional e o estrangeiro, o passado e o futuro.
Ao abalar de modo sistemático e caprichoso essas teimosas oposições, a poética musical de Villa-Lobos acabou antecipando, com suas sínteses criativas, alguns dos ideais do
movimento antropofágico proposto, em 1928, pelo poeta
Oswald de Andrade. Foi assim que, devorando materiais
e as mais variadas formas de origens, Villa-Lobos nos deixou um imenso legado (que inclui mais de mil composições,
muitas delas ainda não publicadas), resultado de sua busca
por uma “síntese cultural própria, com maior densidade de
consciência nacional” (Raul Bopp).
A primeira experiência de síntese ocorre com os Choros, descritos por Villa-Lobos como “uma nova forma de composição
musical, em que se acham sintetizadas várias modalidades
da música indígena brasileira primitiva, civilizada ou popular,
tendo como principais elementos o ritmo e qualquer melodia
típica popularizada, que aparece de quando em quando, incidentemente”. Uma forma híbrida, ao mesmo tempo “primitiva” e “civilizada”, erudita e popular, ele nasce da experiência
do jovem compositor nos grupos de “chorões” que, improvisando pelas ruas boêmias do Rio de Janeiro, embaralhavam
as fronteiras artísticas e sociais da época.
O Choros nº 10, para orquestra e coro misto, é o experimento mais audacioso dessa “nova forma”. Baseado em um
curto motivo recolhido pelo antropólogo Roquette-Pinto
junto aos indígenas Paresi, a obra se expande para englobar cantos de pássaros e sons da floresta, terminando com
a melodia de um xote de Anacleto de Medeiros e um poema do poeta Catulo da Paixão Cearense. Mais do que a
diversidade de seu material sonoro, o que impacta o ouvinte é a forma como Villa-Lobos organiza e articula essas diferentes camadas em contrapontos e sequências que
outro poeta, Mario de Andrade, elogiou como “rápidas” e
“sintéticas”. A língua indígena inventada, com suas onomatopeias evocativas acompanhadas por um extenso grupo
de instrumentos de percussão (incluindo surdos, caxambus,
reco-recos e chocalhos), sugere uma espécie de encantamento do todo, num ritual que, seguindo as tendências
da vanguarda europeia, exaltava a vitalidade do primitivo
como contraponto necessário à convalescente civilização
do primeiro pós-guerra.
A polifonia original que anima os Choros também se faz
ouvir no segundo grande momento de “síntese” criativa:
a série de nove Bachianas Brasileiras. Compostas para diversas formações instrumentais, nelas, Villa-Lobos presta homenagem ao grande compositor barroco alemão
Johann Sebastian Bach. Atento ao passado europeu e ao
futuro do Brasil, Villa-Lobos tempera Bach com materiais
extraídos da música indígena, folclórica e popular, coletados em suas supostas viagens de estudo pelos recantos
mais distantes do país.
A quarta das Bachianas Brasileiras, composta originalmente para piano e, posteriormente, orquestrada pelo próprio
compositor, apresenta quatro movimentos, marcados pelo
uso (muito frequente também em Bach) de sequências simétricas de motivos e temas, repetidos sucessivamente
em diversas (e por vezes inesperadas) regiões tonais. O
“Prelúdio” evoca o tema da Oferenda Musical, proposto a
Bach como forma de desafio pelo Rei Frederico II quando
da visita do mestre a seu filho Carl Philipp Emanuel, músico da corte de Berlim. A Oferenda (ou “Sacrifício”, no duplo sentido do termo original alemão) é recriada de modo
melancólico, sugerindo que não há certeza de redenção
religiosa no secular Barroco Modernista brasileiro. Os movimentos centrais, “Coral: Canto do Sertão” e “Ária: Cantiga”, submetem melodias folclóricas a harmonias complexas e ritmos insistentes, como se a obstinada repetição de
certos motivos buscasse romper heroicamente o peso da
inevitável saudade gerada pela passagem do tempo: “Oh,
mana, deixa eu ir/ Oh, mana, eu vou só…”. A obra desemboca na energética “Dança”, também nordestina, do último
movimento: um “Miudinho" estilizado, construído a partir
do contraponto elaborado entre figuras rítmicas complexas e melodias simples. Na versão orquestral, a riqueza de
timbres garante o suspense até o final grandioso e afirmativo: Bach chegou aos trópicos.
Outro momento importante de síntese no vasto conjunto da
obra de Villa-Lobos é representado por seus diversos concertos (para piano, violão, violoncelo), geralmente escritos
por encomenda de seus amigos solistas. O curioso Concerto
para Harmônica foi composto nos Estados Unidos, país onde
Villa-Lobos passou longas temporadas nos últimos anos de
sua vida, encontrando uma ótima recepção para suas obras
ao mesmo tempo “modernas” e “pitorescas”, afinadas com
os anseios estéticos e políticos do pan-americanismo do
pós-guerra. A obra foi encomendada pelo harmonicista
John Sebastian, um dos responsáveis pela ampliação do repertório desse instrumento singelo e poderoso, parente do
acordeão e do bandoneón, e conhecido também como “gaita de boca”. Nos três movimentos da obra, os hábitos criativos da música de Villa-Lobos abraçam as possibilidades
expressivas do instrumento: sequências repetidas de motivos simples, melodias eloquentes, contrapontos rítmicos e
passagens de grande virtuosismo (como na cadência final,
onde o material já desenvolvido no primeiro movimento é retomado para a exibição das inúmeras possibilidades harmônicas que dão nome a este peculiar instrumento de sopro).
Síntese viva das contradições de seu país e de sua época, a
obra de Villa-Lobos conseguiu superar as supostas limitações do exotismo, mostrando que o instinto antropófago
da cultura brasileira poderia devorar o Outro (estrangeiro,
europeu, africano, indígena) de modo crítico e original, e
com o tempero irônico de uma criatividade tropical capaz
de feitos amazônicos, a melancolia nordestina e a malandragem carioca.

©Mariana Garcia

J O RGE D E A L M EI DA
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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
—
Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação
Osesp. Thierry Fischer tornou-se Diretor Musical e Regente Titular
em 2020, tendo sido precedido, de 2012 a 2019, por Marin Alsop,
que agora é Regente de Honra. Em 2016, a Orquestra esteve nos
principais festivais da Europa e, em 2019, realizou turnê na China
e em Hong Kong. No mesmo ano, estreou projeto em parceria
com o Carnegie Hall, com a Nona Sinfonia de Beethoven cantada
ineditamente em português. Em 2018, a gravação das Sinfonias
de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o Grande
Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música Brasileira.

©Beatriz de Paula

CORO DA OSESP
—
Criado em 1994 e reconhecido como referência em música
vocal no Brasil, o grupo aborda diferentes períodos e estilos
em seus repertórios, com ênfase nos séculos XX e XXI e nas
criações de compositores brasileiros. Gravou álbuns pelo Selo
Osesp Digital, Biscoito Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve
Naomi Munakata como Coordenadora e Regente. De 2017 a
2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu a regência do Coro,
tendo William Coelho como Maestro Preparador – posição que
ele mantém desde então. Em 2020, o Coro se apresentou no
Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, sob regência de
Marin Alsop, Regente de Honra da Osesp, repetindo o feito em
2021, em filme musical (virtual) com participação de Yo-Yo Ma e
vários outros artistas de sete países.

CORO ACADÊMICO DA OSESP
—
Criado em 2013 com o objetivo de formar profissionalmente
jovens cantores, o Coro Acadêmico é composto pelos alunos
da Classe de Canto da Academia de Música da Osesp, sob
direção de Marcos Thadeu. Oferece experiência de prática coral,
conhecimento de repertório sinfônico para coro e orientação em
técnica vocal, prosódia e dicção, além da vivência no cotidiano
de um coro profissional, fazendo apresentações junto ao Coro
da Osesp. Em 2021, a Classe foi reconhecida pela Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo como Curso Técnico em Canto,
com o Diploma Técnico Profissionalizante de Nível Médio, válido
em todo o território nacional.

MARIN ALSOP regente
ÚLTIMA VEZ NA TEMPORADA OSESP EM NOV/2021

©Adriene White

—
Regente de Honra da Osesp desde
2020, é também Regente Titular
da ORF Radio-Symphonieorchester
Wien e Regente Titular e Curadora
do Ravinia Festival de Chicago, além
de Diretora Musical Laureada e
fundadora do programa OrchKids da
Orquestra Sinfônica de Baltimore,
após 14 anos como sua Diretora
Musical. Além do trabalho constante
com a Filarmônica e a Sinfônica de
Londres, ela dirige regularmente
as Orquestras de Paris, Cleveland,
Filadélfia, La Scala e a Gewandhaus
de Leipzig. Primeira e única regente a
receber uma MacArthur Fellowship,
Alsop também foi homenageada com
o Crystal Award do Fórum Econômico
Mundial e recebeu muitos outros
reconhecimentos por sua trajetória.
Já gravou álbuns para Decca, Naxos
e Sony Classical. Para promover e
incentivar a carreira de regentes
mulheres, em 2002 ela fundou a Taki
Alsop Conducing Fellowship.

JOSÉ STANECK harmônica
ÚLTIMA VEZ NA TEMPORADA OSESP EM MAIO/2021

©Ana Clara Miranada

—
Chamado de David Oïstrakh da
harmônica pelo crítico francês
Olivier Bellamy e comparado aos
músicos Andrés Segovia e Mstislav
Rostropovich pelo jornalista brasileiro
Luiz Paulo Horta, Staneck desenvolve
um estilo próprio no qual elementos
da música de concerto e popular se
fundem numa sonoridade marcante.
Estudou harmonia com Isidoro Kutno,
análise estética com Koeullreutter e
interpretação com Nailson Simões.
Em 2007, obteve o título de Mestre
pela Unirio. Compositores como
Marlos Nobre, Edino Krieger e Egberto
Gismonti já dedicaram peças a ele.
Possui mais de 15 gravações, com
destaque para o Concerto para
Harmônica de Villa-Lobos, lançado
em álbum da Osesp, sob regência de
Giancarlo Guerrero (Naxos, 2019).
Atua também como produtor e
pesquisador, além de desenvolver
trabalho de ensino da música junto a
diversos projetos sociais.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETOR MUSICAL E REGENTE TITULAR

THIERRY FISCHER

VIOLINOS

EMMANUELE BALDINI SPALLA
DAVI GRATON SPALLA*
YURIY RAKEVICH
LEV VEKSLER EMÉRITO*
ADRIAN PETRUTIU

IGOR SARUDIANSK Y
MAT THEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI
ANDREAS UHLEMANN
CAMIL A YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
K ATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA L ANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETL ANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA
MATEUS SOARES**
PALOMA PITAYA**
VIOL AS

HORÁCIO SCHAEFER EMÉRITO

MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VL ADIMIR KLEMENTIEV
FLÓRENCE SUANA**
VIOLONCELOS

OBOÉS

ARCÁDIO MINCZUK
JOEL GISIGER

NATAN ALBUQUERQUE JR. CORNE INGLÊS
PETER APPS
RICARDO BARBOSA
CL ARINETES

OVANIR BUOSI
SÉRGIO BURGANI

NIVALDO ORSI CLARONE
DANIEL ROSAS
GIULIANO ROSAS
FAGOTES

ALEXANDRE SILVÉRIO
JOSÉ ARION LIÑAREZ

ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA
TROMPAS

LUIZ GARCIA

ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOL AY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK
TROMPETES

FERNANDO DISSENHA
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR.*

MARCOS MOT TA
MARCELO MATOS
TROMBONES

DARCIO GIANELLI
WAGNER POLISTCHUK

ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLET TI
TROMBONE BAIXO

DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA

FILIPE QUEIRÓS

TÍMPANOS

ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
RICARDO BOLOGNA

HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGL AS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS
BRENO BARONE**

PERCUSSÃO

CONTRABAIXOS

DOUGL AS BRAGA SAX ALTO
THIAGO ARIEL TROMPA

ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA

RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO

ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
EDUARDO GIANESELL A
RUBÉN ZÚÑIGA
TECL ADOS

OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA

MARCO DELESTRE
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CL ÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLL ACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS
HARPA

LIUBA KLEVTSOVA

FL AUTAS

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP

CLAUDIA NASCIMENTO

OS NOMES ESTÃO REL ACIONADOS
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR
CATEGORIA. INFORMAÇÕES
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

CORO DA OSESP

CORO ACADÊMICO
DA OSESP

FABÍOL A ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
SÁVIO ARAÚJO

MAESTRO PREPARADOR

WILLIAM COELHO

SOPRANOS

ANNA CAROLINA MOURA
ELIANE CHAGAS
ÉRIK A MUNIZ
FL ÁVIA KELE DE SOUSA
JI SOOK CHANG
MARINA PEREIRA
MAYNARA ARANA CUIN
NATÁLIA ÁUREA

REGIANE MARTINEZ MONITORA

ROXANA KOSTK A
VALQUÍRIA GOMES
VIVIANA CASAGRANDI
CONTRALTOS / MEZZOS

ANA GANZERT
CELY KOZUKI
CL ARISSA CABRAL
CRISTIANE MINCZUK
FABIANA PORTAS
LÉA L ACERDA
MARIA ANGÉLICA LEUTWILER
MARIA RAQUEL GABOARDI
MARIANA VALENÇA
MÔNICA WEBER BRONZATI
PATRÍCIA NACLE
SILVANA ROMANI
SOL ANGE FERREIRA

VESNA BANKOVIC MONITORA

TENORES

ANDERSON LUIZ DE SOUSA
ERNANI MATHIAS ROSA
FÁBIO VIANNA PERES
JABEZ LIMA
JOCELYN MAROCCOLO
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES
ODORICO RAMOS

REGENTE

MARCOS THADEU

SOPRANOS

ADRIENE GREICE*
FERNANDA RIBEIRO
LYGIA POLIA
RENATA FAUSTO
YOHANA GRANAT TA

CONTRALTOS

BRUNO COSTA
EDILEUZA RIBEIRO
EMILY ALVES*
JACQUELINE DOMINGOS
RAQUEL AZEVEDO

TENORES

ÉDER RODRIGUES
MIK AEL COUTINHO
MIQUEIAS PEREIRA*
TAK ASHI EHARA
THIAGO COSTA

BAIXOS

CÉLIO SOUZA
GABRIEL MONTINI
GUILHERME GIMENES
TOMAS CALL AS MISTRORIGO
WESLEY VASCONCELOS

PIANISTAS CORREPETIDORES

DANIEL GONÇALVES
JULIANA RIPKE

(*) EX-ALUNO/A CONVIDADO/A

PAULO CERQUEIRA MONITOR

RÚBEN ARAÚJO

BAIXOS / BARÍTONOS

ALDO DUARTE
ERICK SOUZA
FERNANDO COUTINHO RAMOS
FL AVIO BORGES
FRANCISCO MEIRA
ISRAEL MASCARENHAS
JOÃO VITOR L ADEIRA
L AERCIO RESENDE
MOISÉS TÉSSALO
PAULO FAVARO

SABAH TEIXEIRA MONITOR

PIANISTA CORREPETIDOR

FERNANDO TOMIMURA

FUNDAÇÃO OSESP
PRESIDENTE DE HONRA

FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE

PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE

STEFANO BRIDELLI

CONSELHEIROS

ANA CARLA ABRÃO COSTA
CÉLIA KOCHEN PARNES
CLAUDIA NASCIMENTO
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÁRIO ENGLER PINTO JUNIOR
MÔNICA WALDVOGEL
NEY VASCONCELOS
PAULO CEZAR ARAGÃO
SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
TATYANA VASCONCELOS
ARAUJO DE FREITAS

DIRETOR EXECUTIVO

MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO

ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE GERAL

FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA
+ fundacao-osesp.art.br/equipe

A Osesp é carbono neutro.
Selo emitido pelo programa
Amigo do Clima, da WayCarbon,
em junho de 2022.
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SERVIÇOS DA
SALA SÃO PAULO
—

ALIMENTAÇÃO

RESTAURANTE DA SALA
Oferece comida contemporânea e
pratos típicos brasileiros.
horário de funcionamento
almoço:
_de segunda a sexta: das 12h às 15h.
_domingos e feriados: fechado.
jantar:*
_em dias de concerto noturno da
Osesp: quintas, das 19h às 21h e
sextas, das 18h à 0h.
_em dias de outros concertos:
das 19h às 21h, quando ocorrerem
entre segunda e sexta.
(*) para o jantar, é necessário fazer
reserva: 11 3325 9958 | ssp@8arte.com.br

CAFÉ DA SALA
Tradicional ponto de encontro antes
dos concertos e nos intervalos,
localizado no Hall Principal, oferece
cafés, doces, salgados e pratos
rápidos em dias de eventos.

—

TRANSPORTE

ESTACIONAMENTO
O bilhete é retirado na entrada e o
pagamento deve ser efetuado em
um dos dois caixas – no 1º subsolo
ou no Hall Principal.
horário de funcionamento
_de segunda a segunda, das 6h às
22h, ou até o fim do evento.
tolerância: 15 minutos

RESERVA DE TÁXI | ÁREA DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE
A Sala São Paulo conta com uma
parceria com a Use Táxi para que,
antes do início dos espetáculos ou
nos intervalos, você possa agendar
sua corrida de volta para casa com
comodidade e segurança. Há, ainda,
uma área interna exclusiva para
embarque e desembarque de
passageiros, com faixa preferencial
e via sinalizada, atendendo táxis
ou carros particulares.

horário de funcionamento
_de segunda a sexta (exceto
feriados e emendas): das 8h
às 16h30.
_concertos de quinta e sexta,
das 19h até o final do intervalo.
_sábado: das 15h até o fim da
apresentação.

ACESSO ESTAÇÃO LUZ
Vir à Sala São Paulo de trem ou
de metrô ficou ainda mais fácil
usando a passagem direta que
liga o nosso estacionamento com
a Plataforma 1 da CPTM, dentro
da Estação Luz. São 210 metros
em um caminho coberto e com
recursos de acessibilidade.

CAFETERIA LILLAS PASTIA
Bebidas, salgados finos e confeitaria
premiada. Encontra-se no espaço
da Loja Clássicos.

horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30.

—

PRODUTOS

LOJA CLÁSSICOS
Especializada em CDs e DVDs de
música clássica, oferece também
uma seleção especial de literatura
e livros de música, infanto-juvenil
e arte. Inclui uma ampla seção de
presentes e souvenirs, especialmente
com a marca Osesp e Sala São Paulo.

Garanta o seu bilhete previamente nos
guichês da Estação da Luz ou pelo
celular, usando o TOP – Aplicativo de
Mobilidade, disponível na App Store e
no Google Play.

Para tornar sua experiência
completa, acesse o manual
do espectador:
salasaopaulo.art.br/
manualespectador/manual.html

horário de funcionamento
_de segunda a sexta: das 12h às
18h, ou até o fim da apresentação
em dias de concertos.
_sábados: das 14h até o fim
da apresentação.
_domingos: abre 1h30 antes do
início até o fim da apresentação.
www.lojaclassicos.com.br | 11 3337 2719
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